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MEVROUW

Elvira Van Meenen
 

25 augustus 1929 - 23 april 2021 

Ik heb lang en gelukkig geleefd, 

niets gevraagd en toch veel gekregen. 

Ik ben van alle dingen voldaan 

in stilte heengegaan.



Dankbare herinnering aan onze lieve ma en trotse oma. 

MEVROUW

Elvira Van Meenen
weduwe van de heer Gilbert - Marcel Van Vynckt († 2000) 

geboren te Grammene op 25 augustus 1929 en van ons heengegaan 
in het A.Z. Sint-Vincentius te Deinze op 23 april 2021, gesterkt door de ziekenzalving.

Wegens de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad 
zal de afscheidsplechtigheid in zaal ‘Westkouter’ te Deinze 

gevolgd door de bijzetting bij haar echtgenoot in de familiegrafkelder 
op de begraafplaats te Machelen a/d Leie in beperkte kring plaatsvinden.

 
U kan vrijblijvend de afscheidsplechtigheid meevolgen via livestream.

 
Gelieve onderstaande stappen te volgen:

1. Ga naar de website www.uitvaartzorgdeboever.be/livestream 
2. Vul het paswoord in: elvira3004 (alles in kleine letters) 

3. U kan de afscheidsplechtigheid live volgen 
enkel op vrijdag 30 april 2021 vanaf 14.20 uur

Elvierke leeft verder in de harten van:

Carlos en Rosanne (†) Van Vynckt - Dejonghe en partner
 Heidi en Mario Van Vynckt - Moerman
  Emma en vriend Brecht
  Marlies
  Thomas
 Bjorn en Daisy Van Vynckt - De Keuleneir
  Dries
Rita en Danny Van Vynckt - Persyn haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

alsook bij haar zus, schoonbroer, schoonzussen, neven, nichten en verwanten

en bij de families Van Meenen - Van Vynckt - Schelstraete - Meersman.

U kan een laatste groet aan Elvira brengen in het funerarium De Boever-Drijoel,
Kouter 56 te Deinze op dinsdag en woensdag van 17 tot 18.30 uur.

Met dank aan haar trouwe huisarts Dr. D. Dauwe, 
de directie, het personeel en de vrijwilligers van het W.Z.C. Sint-Jozef te Deinze.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres: 
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel 
t.a.v. de familie Van Meenen - Van Vynckt 
Kouter 56, 9800 Deinze


